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A képzés kétheti rendszerességgel, pénteki és szombati napokon folyik.

Benyújtandó dokumentumok
•
•

a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok) másolata(i),
felsőfokú oklevél másolata.

A jelentkezési határidő 2019. február 15. A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok
másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2019. július 10-ig kell benyújtani. A megjelölt határidők
jogvesztőek.
A belépéshez szükséges szak
jogász (MA)
Felvételi pontok számítása
Alappontok (max. 90 pont)
Jogász oklevél eredménye alapján az alábbiak szerint:
- summa cum laude: 90 pont,
- cum laude: 70 pont,
- rite: 50 pont.
Többletpontok (max. 12 pont az előnyben részesítésért járó pontokkal együtt)
Előnyben részesítés (max. 2 pont)
fogyatékosság: 2 pont,
gyermekgondozás: 2 pont,
hátrányos helyzet: 1 pont.
Nyelvvizsga
angol felsőfokú C típusú: 10 pont.
A képzés célja
Jogi végzettséggel rendelkezők számára mesterképzés keretében betekintést nyújtani a nemzetközi, valamint az európai
üzleti jog kapcsolatrendszerébe, alkalmassá téve jogi segítségnyújtásra, tanácsadásra, felmerülő nemzetközi vonatkozású
magánjogi konfliktusok kezelésére, hazai és nemzetközi fórumokon jogi képviseletre.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
európai és nemzetközi üzleti mesterjogász (European and International Business Lawyer – LL.M)
Az ideális jelentkező
Birtokában van az angol jogi nyelv ismeretének, továbbá érdeklődést mutat a nemzetközi üzleti élet jogi vetülete iránt.
Főbb tárgyak
Európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek, nemzetközi
üzleti jogi alapismeretek, az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, uniós versenyjog, áruk
nemzetközi adásvétele, a határon átívelő gazdasági tevékenység állami ellenőrzésének nemzetközi szabályozói, a
szellemi tulajdon európai és nemzetközi védelme, nemzetközi kereskedelmi választott bíráskodás, a szerződési jog
európai és nemzetközi szabályozása.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Nemzetközi ügyvédi irodákban, nemzetközi kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknál, nemzetközi
szervezeteknél, a központi közigazgatásban, az alap jogászi végzettséghez – illetve a jogi szakvizsga letételét követően
– szakvizsgához kötött munkakörökben.

